
   „F alfi rka elhelyezésével 
elkövetett” rongálás-
sal, és emiatt 2800 

forint károkozással gyanúsít-
„„
ják Mécs Imrét, aki kedden fes-
tékszóróval üzent a Szabadság 
térre tervezett ’44-es német 
megszállási emlékmű körüli 
kordont borító molinón. Az egy-
kori ’56-os halálraítélt, a rend-
szerváltás után – előbb az 
SZDSZ, később az MSZP színei-
ben – húsz éven át országgyű-
lési képviselő Mécset tegnap 
délután hallgatták ki az V. ke-
rületi rendőrkapitányságon. 
Mécs a gyanúsítás ellen pa-
naszt tett, mondván: csak a vé-
leménynyilvánítás szabadságá-
val élt, amikor a molinóra azt 
fújta: „1848–1867–1956–1989 
Vissza a demokráciát!” A volt 
képviselő – akit több más, ha-
sonló okból eljárás alá vont 

tüntetőtársával ellentétben 
nem rabosítottak –, vallomásá-
ban kitért arra is, hogy tette
már csak azért sem bűncselek-
mény, mivel nem rongált, ér-
tékcsökkenést nem okozott, és
a felirat a molinó használható-
ságát nem befolyásolta.

A felirattal a szándéka az
volt – olvasható a kihallgatása 
után közzétett vallomásában –,
„a több száz jelenlévővel és a 
13 eljárás alá vonttal, hogy az 
ország becsületét mentsük, mi-
vel a hamis emlékmű felépíté-
se nagymértékben rontja a ma-
gyarság hírnevét”. Mécs szerint
ez az oka, hogy cselekménye 
nemhogy a társadalomra nem 
veszélyes, hanem ellenkezőleg: 
társadalmi célt szolgál. Mécs 
Imre kihallgatásán kérte a 
rendőrhatóságot, hogy „vala-
mennyiünk ellen zárja le ezt a 
vizsgálatot, és ahogy eddig is, 
továbbra is biztosítsa az alkot-

mányos jogok érvényesülését”. 
Tegnap este egyébként már ott 
volt ismét a Szabadság téren a 
tüntetők között, akik újra, im-
már hetedszerre is lebontották 
a tervezett emlékmű munkate-
rületét elkerítő kordont.

Eközben tegnap – a magyar-
országi holokauszt-emlékna-
pon – Orbán Viktor levelet írt a 
Mazsihisznek, ám a kormány-
fő szóba sem hozta az emlék-
művet, sem az ellene folytatott 
polgári engedetlenségi akciót. 
Meglehetősen kusza logikájú 
levelében írt viszont arról, hogy 
„új alkotmányunk szavaival 
valljuk, hogy a XX. század er-
kölcsi megrendüléshez vezető 
évtizedei után múlhatatlanul 
szükségünk van a lelki és szel-
lemi megújulásra”. Biztosította 
továbbá Heisler András 
Mazsihisz-elnököt, hogy „a ma-
gyar zsidóság fájdalma minden 
magyar ember fájdalma” (…) 
ami történt, „a nemzet közös 
fájdalma és vesztesége”. Majd a 
„felfogásunk szerint” kifejezés-
sel Orbán azt is hozzátette: „A 
magyar zsidóság a magyar 
nemzet része volt, és az is ma-
rad.” Levelét a „magyarországi 
zsidó közösség iránti nagy-
rabecsülése” megemlítésével 
zárta – ám sokak szerint az el-
múlt hetek eseményei cáfolják 
szavait. Emlékezetes, azzal, 
hogy a parlamenti választás 
után mindössze két nappal a 
munkások hozzáláttak a mun-
katerület elkerítéséhez, Orbán 
Viktor és kormánya becsapta a 
Mazsihiszt. A tervezett em-
lékművel szembeni aggályai-
nak hangot adó szervezetnek 
küldött válaszában februárban 
a miniszterelnök még azt ígér-
te, hogy a választás és a hús-
véti ünnepek után tárgyalnak 
a kérdésről, ám az egyeztetést 
be sem várva kezdtek bele a 
munkába. Heisler András 
utóbb jelezte is, „ha a minisz-
terelnök semmibe veszi saját 
ígéretét, akkor nincs tárgyalá-
si alap”.

Eközben a Magyar Nemzet-
ben tegnap megjelent talán az 
első jobboldali kritika az em-
lékmű ügyében. Méghozzá Or-
bán Viktor székesfehérvári 
gimnáziumi padtársa, Her-
mann Róbert tollából, aki az-
óta az 1848–1849-es időszak 
legelismertebb hazai történész  

szaktekintélye lett. Hermann 
nemcsak kommunikációs hi-
bákat rótt fel az Orbán-kor-
mánynak, de kijelentette: jogo-
sak azok a bírálatok, melyek 
azt vetették fel, hogy az emlék-
mű „jelen formájában azt a lát-
szatot kelti, mintha az 1944-

ben katonailag megszállt Ma-
gyarország egésze csak áldoza-
ta lett volna a német haderő-
nek, s mintha mindenért, ami 
ezután történt a magyarorszá-
gi zsidó honfi társainkkal (…) 
egyedül a Wehrmacht és a nyo-
mában megjelenő német ható-
ságok viselnék a felelősséget”. 
A történész ezért azt javasolta, 
hogy dolgozzák át a terveket, 
és az eddig elmulasztott egyez-

tetések megtartása mellett dol-
gozzon a kormány egy „még ré-
gebbi erkölcsi adósságunk tör-
lesztése, az 1848–1849. évi sza-
badságharc vértanúinak em-
lékműve” érdekében.

A holokauszt áldozataira em-
lékeztek tegnap a demokrati-

kus ellenzéki pártok is, és fel-
hívták a fi gyelmet a Szabadság 
téri demonstrálókat ért rendőri 
vegzálásra. Bajnai Gordon pél-
dául kifejtette: „A német meg-
szállás ténye korántsem menti 
fel a magyar államot a törté-
nelmi felelősség alól, hiszen 
zsidó honfi társaink összegyűj-
tése és deportálása a magyar 
állami szervek hathatós közre-
működésével történt.” Az 

Együtt–PM vezetője szerint „ezt 
nem szabad elfeledni akkor, 
amikor a kormány egy olyan 
emlékművet akar ránk erőltet-
ni, mely a magyar államot 
igyekszik felmenteni e felelős-
ség alól”. Fodor Gábor, a Libe-
rálisok elnöke maga is tünte-
tett tegnap a téren, és jelezte, 
„elfogadhatatlan, hogy a tilta-
kozókat rabosítják, kizárólag 
azért, mert a regnáló hatalom 
hazug és sértő projektje elleni 
véleményüket, személyes érzé-
seiket a kordonon levő molinó-
ra írják”. „El a kezekkel Mécs 
Imrétől” – üzente a Demokrati-
kus Koalíció is, amelynek alel-
nöke, Molnár Csaba azt közöl-
te, tiltakoznak a szószegés, a 
történelemhamisítás, a Horthy-
rendszer bűneinek mentegeté-
se, a szabad véleménynyilvání-
tás megtorlása és különösen 
Mécs Imre meghurcolása ellen. 
Hozzátette: „Ha Orbánban 
csöppnyi szégyenérzet maradt 
volna, most el kellene süllyed-
nie.” 

Az MSZP elnök-frakcióveze-
tője, Mesterházy Attila is meg-
emlékezett a holokauszt áldo-
zatairól, egyúttal jelezte: a kor-
mány nem a holokauszt áldo-
zatai emlékének ápolásával 
foglalkozik, hanem az egykori 
elkövetők bűneinek tisztára 
mosásával próbálkozik. „Nincs 
olyan ideológia, amely igazolná 
az Orbán-kormány szándékát, 
az emlékmű létjogosultságát, 
védelmezőinek igazát” – fejtet-
te ki Mesterházy.    

 BELFÖLD  3
2014. ÁPRILIS 17., CSÜTÖRTÖK

 Hetedszerre is kordont bontottak – Gyertyák égtek a holokauszt-emléknapon a Szabadság téren 

 Mécs Imre újra gyanúsított lett 

    Az örök élet fáit ültették el  
   Az örök életet jelképező fákat, két gingko-
bilobát – páfrányfenyő, az egyik leghosszabb 
életű fa, amelynek ezeréves példányai is ismer-
tek – ültettek el tegnap a Páva utcai Holokauszt 
Emlékközpont udvarán. 

„Alapvető feladatunk, hogy megőrizzük az 
áldozatok és az események emlékét” – mondta 
a holokauszt-emléknapon Botos János igazga-
tóhelyettes, aki megnyitójában két világhírű 
túlélőt idézett. „Nem tudtam, hogy valóság-e 
vagy álom. Aztán rájöttem, hogy ez nem olyan, 
mint amikor a bútorokat jöttek lefoglalni” – 
idézte fel Bruck Edith szavait. „Soha nem felej-
tem el azt a napot, ami egyetlen hosszú, hétpe-
csétes éjszakává változtatta az életemet” – írta
egy másik túlélő, Elie Wiesel. Botos fi gyelmezte-
tett: „Meg kell fogadnunk, nem engedjük meg, 
hogy ez még egyszer előforduljon sehol a vilá-
gon.”

A két életfát a Bornemissza, a Sztehlo és a 
Wallen berg gimnázium diákjai ültették el, majd 
megnyílt Kádár György holokauszt-túlélő kiállí-
tása. Kádár, aki József Attila Döntsd a tőkét, ne 
siránkozz! című kötetének borítóját készítette, 
munkaszolgálatosként esett német fogságba. 
Több tábort is megjárt, végül Buchenwaldból 
szabadult. Egy évvel később kezdte a lágerélet 
borzalmairól készíteni rajzait, amelyeken az 
uralkodó árnyalat a fekete. A július 29-ig meg-
tekinthető tárlat címe is erre utal: Ahol a fény is 
sötét volt.

A megemlékezés gyertyagyújtással, kövek el-
helyezésével ért véget. Jelenleg a magyar 
holokauszt 172 312 áldozata ismert név szerint, 
és mint Botos János elmondta, minden évben 
újabb és újabb nevek kerülnek fel az emlékezet 
falára. A kutatást folytatják, még akkor is, ha va-
lószínűleg soha nem tudják valamennyi áldoza-
tot azonosítani.   

    A szoborparkban lenne a helye  
   Nem biztos, hogy elkészül az emlékmű a Szabadság téren, ben-
ne van a levegőben, hogy a tiltakozás meghátrálásra készteti a 
hatalmat – mondta Pápai Gábor a Hét Olajfa Egyesület tegnapi 
rendezvényén. A Népszava karikaturistája – akit a kordonfólia 
„összefi rkálása” miatt szintén rabosítottak – úgy vélte, ha na-
gyon akarnák, néhány éjszaka alatt felhúzhatnák az emlékmű-
vet, és a készenléti rendőrökkel távol tarthatnák a tiltakozókat, 
de inkább úgy tűnik, „várnak valamire”. Arra a kérdésre, miért
vesznek részt viszonylag kevesen az emlékmű elleni demonstrá-
ciókon, Pápai úgy fogalmazott: az emberek többségében érez-
hető a rendszer egyfajta „beárazása”, a választási eredmény 
miatt mindenki elkönyvelte a megmásíthatatlanságot. Szerinte 
attól sem lesz valami igazabb, ha többen hiszik, hogy igaz. „Ha 
egyedül lennék ott, akkor is azt gondolnám, hogy igazam van” – 
tette hozzá.

Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
vezető lelkésze Pápaival ellentétben úgy vélte, Orbán Viktor 
nem az a fajta ember, aki valaha is engedne, ha egyszer elhatá-
rozott valamit. A zsidó húsvét, a pészah kapcsán kijelentette: a 
zsidók egyiptomi fogsága idején a tömegek eleinte nem álltak 
Mózes mellé, akkor is nehéz volt rávenni az embereket arra, 
hogy küzdjenek a szabadságukért. Utóbbiért szenvedni kell, oly-
kor a börtönt, a munkahely elveszítését vagy a kigúnyolást vál-
lalva. „Nem kell az egész világnak összefognia, kis dolgok is 
megrendíthetik az önkényuralmat” – vélte a lelkész. Iványi sze-
rint a tiltakozók rabosítása bizonyítja, hogy „miféle szörnyűséges 
hatalommal állunk szemben”, de „egy napon ez a dicstelen szo-
bor le lesz bontva, és abba a szoborparkba kerül, azon emlék-
művek közé, amelyek egykor más politikai vezetők hagymázas 
álmait képviselték”.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke is a Hét Olajfa vendége lett 
volna, el is fogadta a meghívást, ám – mint a magát kimentő le-
velében írta – nem fi gyelt arra, hogy a beszélgetés pészah ünne-
pére esett, ezért a tradíciókat tiszteletben tartva le kellett mon-
dania részvételét. Pedig – írta – sok mondanivalója lenne. Pél-
dául „a zsidók mindenkori szabadságvágyáról” vagy az emlék-
műről, amellyel összefüggésben elmondhatta volna, „miért tilta-
koztunk, de azt is, miért nem veszünk részt a kordonbontásban”. 
Heisler hozzátette: a Mazsihisz megítélése az elmúlt hónapok-
ban sokat változott; a sok dicséret mellett számos kíméletlen kri-
tikát is kaptak. Úgy vélte, „fontos lenne, hogy emberek és szer-
vezetek mindig következetesen vállalják nézeteiket, de azt is lát-
ni kell, hogy ma legalább akkora bátorság kell a hatalom kritiká-
jához, mint egy udvarias hangú levél megírásához”.  M. R.   

Tucatnyi társa után gyanúsítottként hallgatták ki 
Mécs Imrét is a Szabadság térre tervezett ’44-es 
német megszállási emlékmű elleni tiltakozó akció-
ja – „falfi rkálás” – miatt. A téren tegnap a tüntetők 
immár hetedszerre is elbontották a minden éjjel 
visszaépített kordont – így tesznek ma is. A 
holokauszt magyarországi emléknapján Orbán 
Viktor udvariassági levelet írt a Mazsihisz nek, ám 
szót sem ejtett az emlékműről vagy az ellene foly-
tatott polgári engedetlenségi akcióról.

LENGYEL TIBOR

A MEASZ is megemlékezett tegnap az áldozatokról – a szervezet elnöke, Hanti Vilmos fáklyát gyújtott a Szabadság téren  FOTÓ: VAJDA JÓZSEF

    Fejet hajtottak az áldozatok előtt  
   Áder János köztársasági elnök a Cipők a Duna 
parton emlékműnél Budapesten virágot és
emlékkövet helyezett el, valamint mécsest
gyújtott, beszédet nem mondott.
Navracsics Tibor igazságügyi miniszter 
ugyanott emlékezett, és csak annyit mondott: 
idén is mécsest gyújtani és emlékkövet 
elhelyezni érkezett.
Pokorni Zoltán Fidesz-alelnök is az emlékműnél 
hajtott fejet. A holokausztról azt mondta, 
„magyarok voltak a gyilkosok, magyarok
az áldozatok is, tehát ez a mi ügyünk”.      
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